
Regulamin akcji promującej Ekspozycję PGE Giganty Mocy  

pn. „Jak dobrze znam PGE Giganty Mocy?” 

 

1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promującej Ekspozycję PGE Giganty 

Mocy „Jak dobrze znam PGE Giganty Mocy?”, zwanej dalej „Akcją”. 

2. Akcja zostanie przeprowadzona w dniu 25.06.2022 r. w godz. 15:00 – 20:00 na stoisku 

promującym PGE Giganty Mocy podczas XLI Dni Bełchatowa na błoniach Muzeum 

Regionalnego w Bełchatowie.  

3. Celem Akcji jest promocja Ekspozycji PGE Giganty Mocy jako miejsca atrakcyjnego pod 

względem turystycznym. 

 

2. Organizator 

1. Organizatorem Akcji jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, pl. Narutowicza 1a,  

97-400 Bełchatów, NIP 7692024580, REGON 592280009, wpisane do Rejestru Instytucji 

Kultury prowadzonego przez Miasto Bełchatów, pod pozycją numer 5, zwany dalej 

Organizatorem.  

2. Za realizację Akcji odpowiedzialny jest Dział Marketingu Miejskiego Centrum Kultury  

w Bełchatowie, zwany dalej Koordynatorem Akcji.  

 

3. Odbiorcy 

1. Uczestnikami Akcji są dzieci i młodzież w wieku 3 – 17 roku życia wraz z opiekunem prawnym, 

które spełnią następujące warunki:  

a) odwiedzą stoisko PGE Gigantów Mocy w dniu 25.06.2022r. w godz. 15:00 – 20:00 podczas 

XLI Dni Bełchatowa na błoniach Muzeum Regionalnego w Bełchatowie,  

b) polubią profil Gigantów Mocy na facebooku https://www.facebook.com/gigantymocy, 

c) wykonają na miejscu wyznaczone zadania w ramach akcji promującej Ekspozycję PGE 

Giganty Mocy pn. „Jak dobrze znam PGE Giganty Mocy?”,  

d) wypełnią formularz zgłoszeniowy podpisany przez opiekuna prawnego, stanowiący 

załącznik nr 1 do regulaminu Akcji.  

 

4. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

Udział w Akcji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

 

5. Upominki 

 W ramach Akcji na jego uczestników czekać będzie gadżet ufundowany przez Organizatora lub 

drobny upominek ufundowany przez Partnerów Akcji.  

 Drobne upominki zostaną ufundowane przez Partnerów Akcji: 

 – Bright Junior Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  

z siedzibą w Krakowie (30-102) przy ulicy Syrokomli 20/8, 

- Aleksander, ul. Telewizyjna 19, 80-209 Chwaszczyno,   

- Sklep z zabawkami Wyspa Szkrabów, ul. Kościuszki 10, 97-400 Bełchatów, 



 Organizator Akcji gwarantuje drobne upominki lub gadżet promocyjny wszystkim uczestnikom 

Akcji, którzy spełnią warunki zawarte w Regulaminie z zastrzeżeniem, że Akcja trwa do 

wyczerpania puli gadżetów i drobnych upominków.  

 

6. Postanowienia końcowe 

 Poprzez przystąpienie do Akcji uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie. 

 Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane jedynie na potrzeby Akcji, 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych. 

Zebrane dane będą przetwarzane jedynie przez MCK Bełchatów i nie będą udostępniane 

osobom trzecim. 

 Regulamin Akcji udostępniony zostanie na stronie www.pgegigantymocy.pl. 

 We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad Akcji w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie informował na stronie 

internetowej www.pgegigantymocy.pl. 

 

7. Przetwarzanie danych osobowych oraz prawa autorskie 

 

1. Zgłaszając się do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzane jego danych osobowych  

w celu przeprowadzenia Akcji. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział  

w Akcji.  

3. Uczestnik przystępując do Akcji jednocześnie wyraża zgodę na prezentację zdjęć 

wykonanych przez Organizatora w ramach sesji fotograficznych i nagrań wideo w wybranej 

przez Organizatora formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych,  

w Internecie; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. 

Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność Organizatora. 

 

8. Klauzula informacyjna dotycząca danych 

Organizator Konkursu Informuje, że:  

1. administratorem  danych osobowych uczestników jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą 

w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów zwany dalej Administratorem; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Katarzyna Leśniak, e-mail: 

katarzyna.lesniak@mckbelchatow.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą : 

a)  w celu realizacji Akcji. 

4. Dane udostępnione przez uczestników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda, realizacja 

zadań własnych MCK wynikających z Statutu MCK i ustawy o działalności instytucji kultury. 

http://www.pgegigantymocy.pl/
http://www.pgegigantymocy.pl/


6. Podanie danych jest niezbędne do  realizacji Akcji, w przypadku niepodania danych 

niemożliwy jest udział w Akcji. 

7. Uczestnicy posiadają prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu jej wycofania. 

Dostęp do danych osobowych  jest możliwy : drogą e-mail, bezpośrednio w siedzibie MCK, 

korespondencyjnie na adres siedziby MCK. 

8. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu, 

9. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres realizacji Akcji, a po jego 

zakończeniu przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum 

zakładowym MCK zgodnie z  ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 1 do regulaminu akcji promującej 
Ekspozycję PGE Giganty Mocy pn. „Jak dobrze 
znam PGE Giganty Mocy?” 

 

Formularz zgłoszeniowy  
akcji promującej Ekspozycję PGE Giganty Mocy pn. „Jak dobrze znam PGE Giganty Mocy?” 

 
 
Imię i nazwisko uczestnika       ………………………………….…………………………………………..……………………………………………….. 
Imię i nazwisko opiekuna prawnego ………………………………….…………………………………………..……………………………………………….. 
Wiek uczestnika  ………………………………………………………………………………………………………………..      
Niniejszym  ……………………………………….……………………………………..…………………………………………………. 

 
Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w akcji promującej Ekspozycję PGE Giganty Mocy pn. „Jak dobrze znam PGE Giganty 

Mocy?”. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w niniejszym dokumencie danych osobowych przez 

administratora danych Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów, w celu realizacji 

w/w akcji. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka utrwalonego  w związku  
z realizacją w/w akcji w celu nieodpłatnego  wykorzystania tegoż  wizerunku do celów promocyjnych MCK poprzez 
zamieszczanie wizerunku  na stronach internetowych MCK i Giganty Mocy, na oficjalnych profilach społecznościowych MCK  
i Gigantów Mocy na Facebooku, Instagramie, Youtube oraz tablicach ściennych i folderach. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć, nagrań filmowych  za pośrednictwem dowolnego 
medium, na wszelkich polach eksploatacji obejmujących: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do 
pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie, wykonywanie kopii, digitalizację na nośnikach elektronicznych, publiczne 
rozpowszechnianie, wprowadzanie do sieci Internet, w taki sposób, aby zainteresowany użytkownik miał do nich dostęp  
w czasie  i miejscu przez siebie wybranym, 
 
Przyjmuję do wiadomości, że:    
1) Administratorem  moich danych osobowych  jest Miejskie Centrum Kultury  z siedzibą  w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 

1A, 97-400 Bełchatów zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania pozyskanych  

w związku z realizacją wykładów  danych osobowych.  Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) mck@mckbelchatow.pl 

2)  Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Katarzyna Leśniak. Kontakt  z inspektorem ochrony danych 

osobowych jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: 

katarzyna.lesniak@mckbelchatow.pl, pod numerem telefonu tel. 44 6350048 

3) Podane dane  osobowe przetwarzane będą : 

a)  w celu realizacji w/w akcji, 

b) w celach promocyjnych Ekspozycji PGE Giganty Mocy 

4) Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych jest: 

a)  w zakresie celu określonego w punkcie 3 podpunkt a) - zgoda, realizacja zadań własnych MCK wynikających z Statutu 

MCK i ustawy o działalności instytucji kultury, 

b) w zakresie celu określonego w punkcie 3 podpunkt b) – zgoda,  ustawa o prawie autorskim  i prawach pokrewnych. 

5) podanie danych jest niezbędne do: w zakresie celu określonego w pkt. 3a - realizacji w.w akcji,  w przypadku niepodania 

danych niemożliwy jest udział w akcji,  w zakresie celu określonego w pkt. 3b – promocji działalności MCK,  w przypadku 

niepodania danych niemożliwe jest zamieszczenie wizerunku uczestnika akcji na stronach internetowych MCK, na 

oficjalnym koncie MCK na profilu społecznościowym facebook.pl oraz tablicach ściennych i folderach  w celu   promocji 

MCK. 

6) W związku z przetwarzaniem danych, uczestnikowi akcji  przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych   

w celu sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

 

 

 

mailto:katarzyna.lesniak@mckbelchatow.pl


dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości 

przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność                

z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.   

Dostęp do danych osobowych  jest możliwy : drogą e-mail, bezpośrednio w siedzibie MCK, korespondencyjnie na adres 

siedziby MCK. 

7)  Pozyskane  dane osobowe uczestników akcji nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

8) Pozyskane dane osobowe uczestników akcji  będą przechowywane w zakresie przeprowadzenia zajęć  przez okres ich 

realizacji, a po tym czasie przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym MCK 

zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w zakresie przetwarzania wizerunku uczestników dla 

celów promocyjnych przez okres pięciu lat, a po ich zakończeniu przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich 

przechowywanie w archiwum zakładowym MCK zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.    

 

 

…..………………………………………               

…………………..…………………………………………………………….…………………………………….………. 

(Miejscowość i data)                                                                                      (Czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika Akcji)         

*właściwe zakreślić 

 


